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BILAG 8 



1. monitering 2. monitering 3. monitering 4. monitering 5. monitering 6. monitering 7. monitering 8. monitering MST
juni 2011 Dec. 2011 juni 2012 Dec. 2012 juni 2013 juni 2014 Dec. 2014 marts 2015 Afdampningskriterium

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Nr. 26 TCE 3,1 2,1 1,7 1,5 1,9 1,3 2,2 i.a. 1
Fodkl. PCE 220 100 120 140 69 79 200 i.a. 6

St. Vinylchlorid <0,04 <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04
Nr. 26 TCE 1,4 i.a. 0,85 0,48 1,1 <0,10 <0,10 i.a. 1

 EDB værkst PCE 170 i.a. 93 62 130 30 11 i.a. 6
st. Vinylchlorid <0,04 i.a. <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr 26 TCE i.a. 1,6 0,46 0,46 0,65 <0,10 0,92 i.a. 1
Hobbyværkst PCE i.a. 140 7,4 7 24 0,72 8,4 i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04
Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 2,1 0,85 4,2 1,5 1

EDB-butik PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 180 74 330 210 6
St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 1,3 1,0 3,7 i.a. 1
 ToiletFodkl. PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 72 61 180 i.a. 6
St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 2,3 1,3 2,4 i.a. 1

KontorFodkl. PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 79 65 130 i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 8,7 6,0 2,9 1

WC1 PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 580 530 200 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 0,16 <0,040 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 1,1 2,1 i.a. 1

WC2 PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 110 240 i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE 0,7 1,5 0,35 0,38 0,31 <0,10 0,52 i.a. 1

Bryggers PCE 38 120 14 21 30 12 25 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid <0,04 <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE 0,94 1,3 0,29 0,81 0,40 0,26 1,4 0,81 1

Stue PCE 55 150 34 110 47 27 180 97 6

1. sal Vinylchlorid <0,04 <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,04

Nr. 26 TCE 0,41 0,6 0,32 0,42 0,42 <0,10 0,74 i.a. 1

Sovev. PCE 34 49 16 37 21 12 56 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid <0,04 <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,48 0,23 1,6 0,76 1

Køkken PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 51 32 140 110 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,29 <0,10 1,6 i.a. 1

Spise stue PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 28 24 160 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,43 <0,10 0,91 0,42 1

Bad PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 19 11 47 35 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,31 <0,10 0,42 i.a. 1

WC PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 18 11 21 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 <0,10 0,88 i.a. 1

Gang PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 24 9,9 25 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 <0,10 0,21 i.a. 1

Gæstevær. PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 1,9 0,89 12 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,42 <0,10 0,82 i.a. 1

Kontor PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 23 14 45 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,43 0,42 0,44 i.a. 1

Trappe PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 12 24 17 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 0,92 0,35 1

PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 17 70 45 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 0,04

TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 1,3 i.a. 1

PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 24 94 i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 i.a. 0,04

TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 0,98 i.a. 1

PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 15 91 i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 i.a. 0,04

TCE <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 i.a. 1

PCE <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

1. monitering 2. monitering 3. monitering 4. monitering 5. monitering 6. monitering 7. monitering 8. monitering MST

01-06-2011 01-12-2011 01-06-2012 01-12-2012 11-07-2013 04-07-2014 19-12-2014 30-03-2015 Afdampningskriterium

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Nr. 18 TCE 14 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 1

Hovedkloak PCE 340 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 54 i.a. i.a. i.a. 1

wc1 PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 1500 i.a. i.a. i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 37 i.a. i.a. i.a. 1

wc2 PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 1300 i.a. i.a. i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 24 i.a. 26 i.a. 1

wc1 PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 980 i.a. 750 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

Nr. 26 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 14 i.a. 0,89 i.a. 1

wc2 PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 770 i.a. 38 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

TCE i.a. i.a. 19 i.a. 16 i.a. i.a. 16 1

PCE i.a. i.a. 2900 i.a. 2800 i.a. i.a. 2100 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

TCE i.a. i.a. 4,1 i.a. 5,4 i.a. i.a. i.a. 1

PCE i.a. i.a. 200 i.a. 250 i.a. i.a. i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

TCE i.a. i.a. 27 i.a. 29 i.a. i.a. i.a. 1

PCE i.a. i.a. 3100 i.a. 5800 i.a. i.a. i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

TCE i.a i.a i.a i.a i.a 9,7 i.a i.a 1

PCE i.a i.a i.a i.a i.a 750 i.a i.a 6

Vinylchlorid i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,04

TCE i.a i.a i.a i.a i.a <0,40 i.a i.a 1

PCE i.a i.a i.a i.a i.a 0,8 i.a i.a 6

Vinylchlorid i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,04

skorstensfund
ament

Prøve ID Målepkt. Parameter
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n

26-st-wc1

26-1-wc2

F26 Sonde nr. 26

2.
 s

al

Parameter

SP2

K
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o
n

d
e

26-1-wc1

26-st-wc2

Prøve ID Målepkt.

A1 Afkast

A2 Afkast

I503

I504

I505

Garage

S
tu

ee
ta

g
en

1.
 s

al
R

ef
er

en
c

e

I513

I514

I506

I507

I527

I528

I525

SF-26

REF

I526

I530

I531

I532

I541

I533

I534

I535

A
fk

as
t

skorsten PortSP-26

I545 kontor 2. sal

I542

I543 WC 2. sal

I544 Loftrum 2. sal



1. monitering 2. monitering 3. monitering 4. monitering 5. monitering 6. monitering 7. monitering 8. monitering MST

juni 2011 Dec. 2011 juni 2012 Dec. 2012 juni 2013 juni 2014 Dec. 2014 marts 2015 Afdampningskriterium

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

TCE 0,81 i.a. 0,14 0,6 0,85 <0,10 0,39 i.a. 1

PCE 13 i.a. 3,5 12 11 7,5 7,6 i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 i.a. <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

TCE 0,57 i.a. 0,23 0,64 0,59 0,59 0,42 i.a. 1

PCE 10 i.a. 3,1 12 13 8,2 8,9 i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 i.a. <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

TCE 0,32 i.a. <0,10 0,37 <0,10 <0,10 0,18 i.a. 1

PCE 3,6 i.a. 1,1 6 4,4 1,5 1,9 i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 i.a. <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

TCE <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 i.a. 1

PCE <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

S
tu

ee
ta

g
en

1.
 s

al

REF Garage

R
ef

er
en

Prøve ID Målepkt. Parameter

I500 Køkken

I501 Stue

I502 Vær.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 9 



1. monitering 2. monitering 3. monitering 4. monitering 5. monitering 6. monitering 7. monitering 8. monitering MST

01-06-2011 01-12-2011 01-06-2012 01-12-2012 11-07-2013 04-07-2014 19-12-2014 30-03-2015 Afdampningskriterium

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

nr. 24 TCE 19 8,7 0,53 0,37 0,93 <0,10 0,29 i.a. 1

Kælder PCE 840 370 81 49 100 120 65 i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 0,98 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,21 i.a. i.a. i.a. 1

 Krybekælder PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 27 i.a. i.a. i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 i.a. i.a. i.a. 0,04

nr. 24 TCE 2 0,72 0,18 0,15 0,26 <0,10 <0,10 i.a. 1

Sovev. PCE 76 28 11 13 20 5,6 20 i.a. 6

St. Vinylchlorid <0,04 <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE 2,4 0,55 0,15 0,15 0,18 <0,10 0,19 i.a. 1

Bad PCE 84 23 8,4 12 18 4,7 23 i.a. 6

St. Vinylchlorid <0,04 <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,21 <0,10 0,17 i.a. 1

Køkken PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 19 7,0 22 i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,23 <0,10 0,11 i.a. 1

Børnev PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 16 5,0 21 i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,22 <0,10 0,17 <0,10 1

 Bryggers PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 20 6,0 21 8,5 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,31 <0,10 <0,10 i.a. 1

Toilet PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 8,6 8,9 3,7 i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. 2,8 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 0,10 i.a. 1

Stue PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 5,2 20 i.a. 6

St. Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE 0,61 0,49 <0,10 0,27 1,1 <0,10 0,14 i.a. 1

Stue PCE 18 34 9,0 17 28 15 21 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid <0,04 0,33 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE 0,64 0,71 0,15 0,21 1,1 <0,10 0,79 i.a. 1

Sovev. PCE 24 52 10 18 38 18 87 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid <0,04 <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,87 <0,10 <0,10 i.a. 1

Trappeopgang PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 38 15 3,9 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 1,3 <0,10 3,2 <0,10 1

Bad PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 45 13 140 4,2 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 0,88 <0,040 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 1,0 <0,10 0,11 i.a. 1

Stue PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 37 16 23 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 0,86 <0,10 <0,10 i.a. 1

Køk-ken PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 32 13 6,2 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 <0,10 <0,10 i.a. 1

Kontor PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 2,8 3,5 7,4 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 <0,10 <0,10 i.a. 1

Vær. PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 2,3 0,78 0,75 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 <0,10 i.a. 1

Værelse 1 PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 8,1 3,8 i.a. 6

2. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 <0,10 i.a. 1

repos PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 11 3,5 i.a. 6

2. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 <0,10 i.a. 1

Værelse 2 PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 4,6 2,0 i.a. 6

2. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 i.a. 1

I garage PCE <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 i.a. 0,04

nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,10 <0,10 i.a. 1

REF_ekstra PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,27 0,27 i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. <0,040 <0,040 i.a. 0,04

1. monitering 2. monitering 3. monitering 4. monitering 5. monitering 6. monitering 7. monitering 8. monitering MST

juni 2011 Dec. 2011 juni 2012 Dec. 2012 juni 2013 juni 2014 Dec. 2014 marts 2015 Afdampningskriterium

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Nr. 18 TCE 14 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 1

Hovedkloak PCE 340 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 6

Vinylchlorid <0,04 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

Nr. 24 TCE i.a. i.a. i.a. i.a. 50 i.a. 7,6 i.a. 1

wc PCE i.a. i.a. i.a. i.a. 1200 i.a. 320 i.a. 6

1. sal Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

Nr. 24 TCE i.a i.a <0,16 i.a 0,85 i.a i.a 0,5 1

Moniteringssonde PCE i.a i.a 5,1 i.a 60 i.a i.a 12 6

Vinylchlorid i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,04

TCE i.a i.a. 1,8 i.a. 15 i.a. i.a. i.a. 1

PCE i.a. i.a. 73 i.a. 570 i.a. i.a. i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

TCE i.a. i.a. <0,18 i.a. <0,17 i.a. i.a. i.a. 1

PCE i.a. i.a. 6,8 i.a. 22 i.a. i.a. i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

TCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 1

PCE i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 6

Vinylchlorid i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,04

Nr. 24 TCE i.a i.a i.a i.a i.a 0,44 i.a i.a 1

Skorsten PCE i.a i.a i.a i.a i.a 37 i.a i.a 6

Kælder Vinylchlorid i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,04

Nr. 24 TCE i.a i.a i.a i.a i.a 0,34 i.a i.a 1

Skorsten PCE i.a i.a i.a i.a i.a 34 i.a i.a 6

St. Vinylchlorid i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,04

Nr. 24 TCE i.a i.a i.a i.a i.a <0,40 i.a i.a 1

Skorsten PCE i.a i.a i.a i.a i.a 0,8 i.a i.a 6

1. sal Vinylchlorid i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,04

Nr. 24 TCE i.a i.a i.a i.a i.a 0,92 i.a i.a 1

Hulmur PCE i.a i.a i.a i.a i.a 180 i.a i.a 6

St. Vinylchlorid i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,04

Nr. 24 TCE i.a i.a i.a i.a i.a <0,77 i.a i.a 1

Hulmur PCE i.a i.a i.a i.a i.a 65 i.a i.a 6

1. sal Vinylchlorid i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,04
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